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Iruzkina 
 
Espirituaren sua deitzen deutso Jesusek Jainkoaren 
nahia egiteko grinari; eta su horrek gizaki guztiak su-
tan euki daizala gura izango leuke Jesusek, su hori 
biztera etorri da-ta.  
  
Zenbat burruka gurasoek euren umeekaz, ez babela-ta 
nahi edo ohetik jagi, edo errekadu bat egin, edo tele-
bista amatatu eta oheratu, edo ikastetxeko lanak 
egin, edo euren gauzak batu… Zenbat haserre!  
  
Ba, akuilukada hori berori egiten deusku Jainkoaren 
berbeak, edo Jesusen bizikereak, edo profetearen ira-
garpenak guri. Eta ume lez erantzuten badeutsogu, 
gurago badogu erosotasunaren eta ezer ez lortzearen 
atsegina, atseginak berak ustelduko gaitu.  
  
Ez gaizala bildurtu eta haserretuazo makileak, akui-
luak, edo lanerako deiak; bestetara baino: poztu gai-
zala Jainkoaren nahia bilatzera deitzen gaituanak. Eta 
jarri gaizala zerbitzuaren atsegin-bidean.  
  
Ba ete dago, ba, Jainkoaren esaneko izatea, edo ha-
ren nahia betetea, baino atsegin handiagorik? Biztu 
daigun su-gar hori (Espirituaren sua da-ta) gure ingu-
ruan, eta ez gara damutuko.  
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2. Jaungoikoak deitzen gaitu: bera dogu janari. 
  Beragan dogu aurkitzen osasuna ugari. 
R/. Zelan begiratzen deutson Jainkoak gizonari! 
 
3. Danok gaur jaten badogu ogi bat mahai batean 
  ezin izan gorrotorik gaurtik gure artean. 
R/. Alkar maitatu dagigun Jesusen izenean. 
 
OTOITZA 
 
Eskerrik beroenak eta zintzoenak 
emoten deutsuguz, Aita Jainko ongilea 
zure hitzaren mahaira eta 
zure Semearen haragira gonbidatu gaituzulako. 
  
Hortxe zabaltzen deuskuzuz begiak 
gure inguruko arazoen barri izateko 
eta janaritzen gaituzu ogi santuaz 
besteen neke-minak geure neke-min bihurtu 
daiguzan. 
  
Atara gaizuz gure ikuspegi motxetatik; 
emoiguzu begirada zabal-luzea 
eta eroan gaizuz Espirituaren haizetan 
Jesukristoren ikasle eta autorle izan gaitezan. 
  
Gure bizitza zu aintzaltzea izan daitela; 
gure laguntza, behartsuekaz alkartzea, 
eta gure artean bake-egile izatea, 
parkamenaren bideetan eta esker onean. 
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R/. Bedeinkatua Jaungoikoa Jesukristo gure Jau-
naren Aita. 
 
DAMU OTOITZA 
† Gure bihotzean sua biztera jatorkun Jaunaren 
aurrean damutu gaitezan atseginen bila ibiltea-
gaitik eta epelkerian bizi izateagaitik: 
 
—Jesus Jauna, erreinua iragartea da zure lehen-
tasuna, erruki, Juana. 
 
—Jesus Jauna, zure ikasleak Espirituaren su-
garretan gura gaituzu, Kristo, erruki. 
 

—Jesus Jauna, benetako bakearen bidean apur-
ketak eragiten dozuz, erruki, Jauna. 
 
Aintzarako oharra 
 

 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama 
dogun Jainkoa; jai-giroan gura gaituana: 
 
Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 
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—Bateoaren bidez Jaungoikoaren maitasunaren 

eta salbamenaren testigu izatera deituak izan 
garanon alde: geure eginkizuna zintzo bete 
daigula. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.  

 —Abadeen alde eta abadetzarako bokazinoen 
alde: anai-arreben zerbitzari apal eta Jainko 
salbamenaren iragarle adoretsu izan daite-
zan. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.  

 —Apurtuta dagozan familien alde eta maitasuna 
galtzeko zorian aurkitzen diran familien alde: 
euren inguruan eta kristau alkartean aurkitu 
daien behar daben laguntza. ESKATU DEIO-
GUN JAUNARI.  

 —Munduan zehar, zuzentasuna, alkartasuna eta 
benetako bakea egiten ahalegintzen diran gi-
zon-emakume guztien alde: euren lan ede-
rrean iraupenez jarraitu daien aurrera. ES-
KATU DEIOGUN JAUNARI.  

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 
GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
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Errukarria eta behartsua naz ni,  
baina Jauna da nitaz arduratzen. 
Zu zaitut laguntzaile eta askatzaile,  
ene Jainko, ez luzatu. R/. 
 
 
HITZAREN LITURGIA 
 
Lehenengo irakurgaia 
Ez dogu onartzen inork zirikatu gaizan edo oharrik egin dei-
gun edo gure jokabidea salatu daian… eroso bizi izan gura 
dogulako. Egon geintekez holan behartsuaren ondoan? Izan 
daigun eredu Jeremias profetearen alde urten dauanagan. 
 
 
Jeremias Profetearen liburutik   (Jr 38, 4-6. 8-10) 
  
 Egun hareetan, buruzagiek esan eutsoen erregeari: «Je-
remias honek bizia zor dau! Bere berbaz, herrian gelditzen 
diran gudariak eta herritar guztiak adoregabetu besterik ez 
dau egiten. Ez dihardu herriaren onerako, kalterako baino». 
 Sedekias erregeak erantzun eutsen: «Zeuen esku dozue! 
Erregeak ez daike ezer zuen aurka». 
 Hartu eben, beraz, Jeremias eta errege-familiako Melkias 
printzearen putzuan sartu eben, sokaz jatsiz. Putzua kartze-
lako atarian egoan eta ez eban urik, lokatza baino. Jeremias 
lokatzatan sarturik gelditu zan. 
 Ebed-Melek jauregitik erregeagana joan zan eta esan eu-
tsan: «Errege jauna, txarto jokatu dabe gizon horreek Jere-
mias profeteagaz: putzura bota dabe, eta goseak hilgo da 
bertan, ez dago-eta ogirik urian». 
 Orduan, agindu hau emon eutsan erregeak Ebed-Melek 
etiopiarrari: «Hartu zeugaz hiru gizon eta atara Jeremias pro-
fetea putzutik, hil baino lehen». 
 

Jaunak esana 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 
† Ondo etorri, senideok, urtean zeharreko 20. 
domeka honetako liturgia ospatzera. Beti ere 
urduri jarten bagaitu Jainkoaren berbeak, gaur-
koak kezkati ere jarriko gaitu eta Jesusi ez deu-
tsogula ulertzen azaleratuko dogu, atxakiak jar-
tearren baina. Arretaz jarraitu behar izango 
dogu, ba, eta eskuzabaltasunez erantzuteko go-
goagaz. Jeremias profetea izango dogu eredu 
eta Jesusen berbak akuilu. Esker onez agertu 
gakiozan, ba, Jainkoagaz egiten deuskun erre-
galu honegaitik, eta ospatu daigun Jai giroan. 
 
Sarrera-abestia 
 

Aita baten semeok, 
sinismen bakar bat dogunok, 
anai artean batu garanok, 
kantuz gatoz, 
kantuz zugana, Jauna. 

Seme gara, bai, baina 
seme izaten ba ete dakigu? 
Anai gara, bai, baina 
anai izaten ba ete dakigu? 
Seme izatera, anai izatera, Jauna, 
heldu nahi dogu. 

 
 
Agurra 
 

† Jesukristorengan uste on osoa dogulako 
gure sinismena elikatzeko alkartu 
eta bere Espirituaz sutuko gaituan Jauna 
onetsi eta goretsi digun aho bakar batez. 
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† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
 
 
Azkenerako abestia 
 
ESKERRIK ASKO, JAUNA, 
BIHOTZ-BIHOTZETIK; 
ESKERRIK ASKO, JAUNA 
ORAIN ETA BETI. 

1 Zure antzera, Jauna, 
gaitezela ibili 
zeure antzera, Jauna, 
on eginez beti. 
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Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
 
 
Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz: 
 

(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 
 
Erantzun salmoa: 

Sal 39, 2. 3. 4. 18 

 
 

R/. Jauna, zatorkidaz arin laguntzera. 
 
Jaunagan neban jarrita itxaropen guztia:  
makurtu eta entzun dau nire oihua. R/. 
 
Atara nau hondamen-putzutik,  
zingira lohitsutik; 
haitz gainean jarri deustaz oinak,  
sendotu ditu nire urratsak. R/. 
 

Kantu barria ipini deust ezpanetan,  
gorapen-kanta gure Jainkoarentzat;  
hau ikusiz jente asko ikaratuko da,  
eta Jaunagan izango dau konfiantzea. R/. 
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EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 
 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 
munduko pekatua kentzen dauana: zoriontsuak 
Jaunaren mahaira deituak. 
 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 
baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
 
Jaunartzerako abestia 
 
1. Ogi hau jaten dauanak izango dau bizia. 
  Kaliz hontan aurkitzen da Jainko-odol guztia: 
R/.  Hor dogu janaria ta hor gure edaria. 
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Bigarren irakurgaia 
Ez daukagu gure sinismen bizitza itsu-mustuan bizi izan be-
harrik; badaukaguz ereduak eta badaukagu Maisua ere. Ea 
ikasten dogun Jesusen jarraitzaile alkarregaz izaten. 
 
Hebrearrei egindako epistolatik    (Heb 12, 1-4) 
  
 Senideok: Guk ere, hainbat eta hainbat testiguz inguratu-
rik gagozan ezkero, itzi dagigun oztopo jakun guztia eta ingu-
ratzen gaituan pekatua, eta ekin deiogun etsi barik aurrean 
dogun lasterketeari. Jarri dagiguzan begiak sinesmenaren 
iturri eta betetzaile dogun Jesusegan. Honek ere, itxaron 
eban zorionagaitik, kurutzean hiltea onartu eban, heriotzea 
lotsagarria zala kontuan hartu barik, eta orain Jainkoaren 
tronuaren eskuinaldean jesarrita dago. 
 Izan egizue, bada, gogoan pekatarien aldetik halako era-
soaldia eroan eban Ha, adorea galdu eta etsi ez dagizuen. 
Oraindino ez zaree bizia galtzeraino heldu pekatuaren aur-
kako zeuen burrukan. 

Jaunak esana 
 
Ebanjelioa 
Ez gaitu gura Jesusek lasaikerian edo egonean, 
ez ete ezjakinean ere. ingurua arakatzen eta 
ulertzen irakatsi gura deusku Jainkoaren nahiari 
erantzun ahal izateko. Egin deiogun harrerea 
Aleluia abestuz, zutunik. 
 

 
 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburu-
tik   (Lk 12, 49-53) 
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 Aldi haretan, Jesusek esan eutsen ikasleei: 
«Lurrean sua jartera etorri naz, eta nahiago 
neuke dagoaneko sutan balego! Heriotza-uretan 
murgildu behar dot, eta hau larria hori bete 
arte! 
 Munduari bakea ekartera etorri nazala uste al 
dozue? Bakea ez, banaketea baino. Izan ere he-
mendik aurrera, etxe bateko bost senideak ba-
naturik egongo dira-eta: hiru biren kontra eta bi 
hiruren kontra; aita semearen aurka eta semea 
aitaren aurka, ama alabearen aurka eta alabea 
amaren aurka, amaginarreba errainaren aurka 
eta erraina amaginarrebaren aurka». 

Jaunak esana 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 

Oharra 
Eske-batzea kristau alkartearen ezaugarrietako bat 
da: behartsuen ardurea daukala adierazten dau ho-
rrela. Urritasunean areagotu beharra dago gure gas-
tuei aurre egiteko eta behartsuen ondoan izateko. 
Eta, gehiago: Jainkoari gure esker ona agertzeko. 
 
ESKARIAK 
 
† Senideok, Jaungoikoaren maitasunak bultza-
tuta, zabaldu daiguzan gure gogo-bihotzak gure 
inguruko beharrizanetara eta aurkeztu deiogu-
zan zeruko Aitari:  


